ROMÂNIA
JUDEłUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului local Macea nr. 83/27 11 2012 privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2013

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere:
• Expunerea de motive a Primarului comunei Macea nr.83/09 01 2013;
• art. 36 alin. (4) lit. c) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu
modificările şi completările ulterioare;
• art. 20, alin.1 pct. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
• art. 247 – 292 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal;
• prevederile HGR Nr.1309/27 decembrie 2012 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi
amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013, publicată în: Monitorul Oficial nr.
898 din 28 decembrie 2012,
• Legea nr. 209/2012 privind aprobarea OrdonanŃei Guvernului nr. 30/2011 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,
• Ordonanța Guvernului României nr.1/9 01 2013;
• Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modficările și completările
ulterioare,
• Hotărârea Consiliului local Macea nr. 83/27 11 2012 privind stabilirea impozitelor și
taxelor locale pe anul 2013;
• raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr. 84/09 01 2013.
Consiliul Local al comunei Macea adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
ART.1 Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe
asimilate acestora, precum şi amenzile care sunt aplicabile începând cu anul 2013, se
păstrează la nivelul impozitelor și taxelor locale aplicate în anul 2012 și sunt prevăzute în
anexa la prezenta hotărâre care modifică și înlocuiește anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului
local Macea nr. 83/27 11 2012.

ART.2

(1) Prezenta hotărâre se comunică InstituŃiei Prefectului judeŃului Arad în vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinŃă publică prin grija
secretarului comunei Macea.
(2) Aducerea la cunoştinŃă publică se face prin afişare la sediul autorităŃilor
administraŃiei publice locale, publicarea pe site-ul comunei Macea.
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